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ሕወሃትን ጫካ ውስጥ እያለ ጀምሮ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚበጅ ድርጅት እንዳልሆነ በመግለጽ 
ሲቃወም የነበረው ታማኝ በየነ ከ22 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ገባ::: 

ታማኝ አዲስ አበባ  ቦሌ አየር ማረፊያ ዛሬ ጠዋት ከባለቤቱ ድምጻዊት ፋንትሽ በቀለ ጋር ሲገባ 
በወዳጆቹና በሙያ አጋሮቹ ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል:: ሃገሬ ከገባው መጀመሪያ መሄድ 
የምፈልገው ብሄራዊ ትያትር ነው ባለው መሰረት ቃሉን እንዲጠብቅ የአዲስ አበባው የአቀባበል ዝግጅት 
ኮሚቴው ታማኝን ክኤርፖርት ቀጥታ ብሔራዊ ትያትር ወስደውታል:: 
ብሔራዊ ትያትር በተደረገው አቀባበል ውስጡ ሞልቶ ውጭ ላይ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው 
ሕዝብ በመገኘት ለታማኝ ያለውን ፍቅርና ናፍቅት ገልጿል:: እርሱም የብሄራዊ ትያትር ጣራ ላይ 
በመቆም ለሕዝቡ ያለውን ፍቅር ገልጿል:: 

ታማኝ አዲስ አበባ እንደደረሰ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫው ‹‹ወደ ኢትዮጵያ የገባሁት ከመንግስት 
ጎን በመቆም ለውጡን ለመደገፍ ነው፡፡›› ብሏል:: ወደ አሜሪካ ትመለሳለህ ወይ በሚል ለቀረበለትም 
ጥያቄ “ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ክራይ ስንት እንደገባ አላጠናሁም:: እዚህ ያስቀመጥኩትም ጥሪት 
የለም:: ስለዚህ ነገሮችን አስተካክዬ ልጆቼን ቦታ ቦታ አስይዤ ሃገሬ መግባቴ አይቀርም” ብሏል:: 

የታማኝን ሃገር ቤት መግባት ተከትሎ በቅርቡ የተቋቋመው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ መሪ ዶ/ር ደሳለኝ 
ጫኔ የእንኳን ደህና መጣህ እና የማስጠንቀቂያ መልዕክት በፌስቡክ ገጹ ጽፎ ካሰራጨ በኋላ መነጋገሪያ 
ሆኗል:: 

የ እንኳን ደህና መጣህና ማስጠንቀቂያው እንደሚከተለው ይነበባል:: 
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ወንድማችን ታማኝ እንክዋን ደህና መጣህ ! 

አንተ የአማራ ህዝብ ለአገር ካበረከተው ላቅ ያለ አስተዋፅኦ ማሳያችን ነህ:: እንወድሃለን : 
እናከብርሃለን:: 

ወደቀያችን ስትዘልቅ የአማራ ብሄርተኝነት የደረሰበትን የማይቀለበስበት ደረጃ ተረድተህ : ሲሆን 
ላበቀለህ ህዝብ የምትቆምበትና በቅድሚያ የህዝባችን ህልውና የምናረጋግጥበትን : ቀጥሎ መላቅጡ 
ለጠፋው የአገራችን ፖለቲካ መድሃኒት የምናመጣበትን ትግል የመደገፍ : ይህን ማድረግ ካልቻልህ 
ወይም ካልፈለግህ ደግሞ ባንተ ጀርባ ተከልለው ህዝባችንን የፓለቲካ መቆመሪያ ለማድረግ የሞት 
ሽረታቸውን ለሚታገሉ የከሰሩ ፖለቲከኞች መሳሪያ ላለመሆን ክብርህን የሚመጥን ጥንቃቄ ታደርጋለህ 
ብየ አስባለሁ! 

ለህዝባችንና ለአገራችን ያደረግከውን አስተዋፅኦ እናከብረዋለን:: እስካገኝህ ግን ይጠቅምሃል ብየ 
ያመንኩበትን አንድ ወንድማዊ ማሳሰቢያ ልስጥህ:: የአማራን ህዝብ/ወጣት ስለኢትዮጵያዊነት 
እናስተምረው እንደሚሉት የተሸጡ ግለሰቦች ለማድረግ እንዳትሞክር:: ያን ያደረግህ ጊዜ ይህ 
የሚወድህና የሚያከብርህ ህዝብ እንዴት በቁጣ እንደሚነሳ ብዙ ያከበርናቸው ሰዎች ላይ ደርሶ 
አይተነዋል:: እንደነዚህ ሰዎች እንድታፍር አልፈልግም:: 

ከወንድማዊ አክብሮትና የናፍቆት ሰላምታ ጋር! 

ይህ በ እንዲህ እንዳለ ለታማኝ በየነ ታላቅ አቀባበል በነገው ዕለት እሁድ በሚሊኒየም አዳራሽ 
እንደሚደረግ ታውቋል:: 
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